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A titoknok gyásza*

Liptay Katalin: Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdióvendégemet: 

Dávidházi Péter Széchenyi-díjas irodalomtörténészt. Születésének 200. évfor-

dulója alkalmából az ARANY-ÉVBEN, ebben a m�sorban el�ször Szörényi Lász-

lóval, majd Reisinger Jánossal, azután Praznovszky Mihállyal beszélgettünk. 

Mikrofonnal rajzoltunk hangos portrét a költ� személyiségér�l, rámutattunk 

költészetének különlegességére, meglep� modernségére, bepillantást kaphat-

tak a református Arany hitébe, mély vallásos meggy�z�désébe, legutóbb pedig 

Arany és Madách érdekes kapcsolatáról, Az ember tragédiájának Arany által 

elindított és vezényelt kiadás- és fogadtatástörténetér�l tudhattak meg hiteles 

részleteket az érdekl�d� hallgatók.

Mai beszélgetésünknek is lesz egy központi témája természetesen, de el�-

ször hadd kérdezzem meg a Professzor Urat, hogy eddigi pályáján milyen sze-

repet játszott Arany János, más szóval: hivatásos olvasóként milyen személyes 

kapcsolat f�zi a magyar költészet legnagyobb nyelvm�vészéhez?

Dávidházi Péter: Nagyon nehéz erre a kérdésre röviden válaszolni, mert 

szinte mindennap olvasom Arany Jánost. Leginkább az a személyes az én hoz-

zá f�z�d� kapcsolatomban, hogy Arany mint kritikus is nagyon vonzott kezdet-

t�l fogva. Tehát miközben mások azon vitatkoztak, hogy vajon az epikus költ� a 

nagyobb, vagy a lírikus Arany, én erre a kérdésre soha nem mertem válaszolni, 

meg nem is tudtam volna, ellenben borzasztóan érdekelt mint kritikus és mint 

a magyar irodalomelméletnek és az irodalmi gondolkozásnak az úttör�je. Azt 

is mondhatnám, hogy amit Magyarországon, meg nemcsak Magyarországon, 

a  huszadik század hatvanas-hetvenes éveiben strukturalizmusnak neveztek, 

annak Arany már nagyon izgalmas el�futára volt! Azzal a különbséggel, hogy 

�, az antik klasszikusok elméleti és irodalmi szövegeit olvasva, szinte egyedül 

jött rá mindarra, amit jóval kés�bb nagy csinnadrattával ünnepeltünk mint a 

strukturalizmus vívmányát.

– Dávidházi Péter 1992-ben publikált egy könyvet Arany János kritikai 

örökségér�l Hunyt mesterünk címmel, de az Arany iránti vonzalma, gondo-

lom, már sokkal régebbi, ugyanakkor máig tartó kapcsolat is.

– Hát a kezdetét nagyon nehéz megmondani. Van otthon egy kicsi Toldi-kö-

tetem, amibe a saját, hétéves kori kézírásommal – amit ugye csak nemrég ta-

nultam akkor az iskolában – beírtam, hogy: Dávidházi Péter 1955. Emlékszem, 

hogy milyen boldogság volt már azt a kis kötetet is olvasni! És hát nagy sze-

rencsém volt, mert az általános iskolában is, meg az egyébként mostoha kö-

rülmények között zajló technikumi éveimben is jó magyartanáraim voltak, akik 

nagyon szerették Arany Jánost. Úgyhogy amióta az eszemet tudom, olvasom és 

szeretem, és ez mindmáig tart, hogy úgy mondjam, a hivatásos olvasóvá válás 

sem csökkentette ezt a mély vonzalmat.

– Ennek a szép folyamatnak, amit az el�bb érzékeltetett, a  betet�zését 

jelentették az egyetemi tanulmányaink, f�leg a harmadév, amikor is közös 

1 A Magyar Katolikus Rádióban 2017. június 9-én elhangzott m�sor írott változata
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„hunyt mesterünk”: Németh G. Béla professzor úr mind az el�adásokon, mind 

szemináriumi óráinkon rengeteget beszélt Arany Jánosról, és – többek között – 

költészetének különlegességét, szokatlan modernségét is megmutatta nekünk.

– Éppen Németh G. Béla és tanítványai publikáltak egy kötetet Az el nem ért 

bizonyosság címmel, 1972-ben. Arany-versek elemzésének gy�jteménye, ami 

egy kicsit a modern irodalomtudományi módszereknek a, hát nem is becsem-

pészése, hanem elég látványos behozatala volt az Arany-szakirodalomba. Kap-

tak is érte rendesen, de Németh G. Béla kiállt a tanítványaiért, és azt hiszem, 

ez a jelent�s kötet máig érdemes az újraolvasásra.

– Az Arany-recepcióban nem csupán fontos állomás, de útjelz� is ez a 

kötet: Az el nem ért bizonyosság. Mai m�sorunkban Dávidházi Péterrel Arany 

János életének egy rendkívül fájdalmas szakaszát, sorsfordító idejét idézzük 

fel. A  személyes családi tragédia: Juliska leányának korai, szomorú halála 

természetesen nem hagyhatta érintetlenül az életm�vet, s�t – teljesen ért-

het� módon – talán veszélyeztette is annak folytatását! El�ször akkor akarta 

feladni Arany az írói pályát, amikor megházasodott, családot alapított. Hála 

Istennek, ez nem sikerülhetett, hiszen az elhivatottság nagyobb volt, mint a 

felajánlott áldozat! Másodszor viszont Juliska halálának a sorscsapása tény-

leges elhallgatással fenyegetett, erre jelek mutatkoztak versben is. A Juliska 

emlékezete cím� töredékben maradt költeménykezdet után így jajdul fel 

Arany: „Nagyon fáj! nem megy!” Dávidházi Péter Nagyszalontán, az Arany-év 

indulásakor zajlott szakmai konferencián err�l az élethelyzetr�l és költészeti 

vonatkozásairól beszélt. Mi volt a címe és mir�l szólt pontosan az el�adás?

– A címe az volt, hogy: „Vagy a pohár csordulva vár”, alcíme pedig: Egy 

válsághelyzet költeménye: a Leányomhoz. Ez a válsághelyzet azért is megren-

dít� ma számunkra, mert emlékszünk arra, hogy abban az id�ben Arany János 

már az Akadémia titoknoka volt. Ugye � 1858-ban lett akadémikus, ugyanazon 

a délutánon lett levelez� és rendes tag, miután órákon át olvasott fel Zrínyi és 

Tasso cím� tanulmányából, ami hát azóta is minden székfoglaló „szuperegója”, 

hogy úgy mondjam, mert egy irodalomtörténész ma is csak álmodozhat ilyen 

szint� székfoglaló el�adásról. Az Akadémián 1865 januárjában választották �t 

titoknoknak, akkor még ezt így hívták…

– Hogy mit jelent a titoknok, azt sejtjük. Nyilván a titkár szó el�zménye 

lehetett.

– Öt évvel kés�bb, amikor átalakították az Akadémia szabályzatát, már 

f�titkárként nevezték meg �t, de addigra már egy kicsit más lett a titkárság 

rendszere. ’65-ben még sokkal kisebb személyzete volt az Akadémiának, és 

az, hogy � titoknok volt, azt jelentette, hogy mivel az egyes osztályoknak nem 

volt külön titkára…

– …neki kellett összefognia az egészet! Ez óriási munkát jelenthetett.

– Voltak azért alkalmazottak, akik segítettek neki, de rengeteg munkája 

volt, és � ezt hihetetlen lelkiismerettel és gondossággal végezte. A súlyos vál-

sághelyzet, amire az el�bb utalt, ekkor következett be. A konfl iktus lényegében 

a titoknoki munkakör, a magánemberi élet és a költészet között jött létre. 1865 

december 11-én fölavatták az Akadémia új palotáját, ez ugye közadakozásból 

jött létre, ma is eredeti helyén áll, a közelmúltban még Rooseveltnek nevezett, 

most már Széchenyi téren. A  nagyszabású avatóünnepség 1865. december 
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11-én, egy hétf�i napon zajlott. Két nap múlva Arany riasztó hírt kapott Nagy-

szalontáról, lánya súlyos állapotáról. Juliska egyébként akkor már hetek óta 

betegeskedett, de a család igyekezett halogatni az értesítést, gondolván, hogy 

a beteg biztosan jobban lesz, és addig nem terhelik fölöslegesen az apát, sok 

munkája, gondja közepette. De Juliska állapota egyre rosszabb lett, majd hir-

telen válságosra fordult.

– Ekkor már nem lehetett titkolózni.

– Ugye 13-án kapta meg Arany János a megdöbbent� hírt. Azonnal röpült 

volna haza, de 18-ára – tehát az épület avatása után egy héttel – tervezték és 

hirdették meg az Akadémia els�, úgynevezett közös ülését, ami azt jelentette, 

hogy az összes osztály együtt ülésezik.

– A nagyszabású ülésen neki nyilvánvalóan ott kellett lennie.

– Nemcsak hogy err�l � nem hiányozhatott, de az el�készít� munkálatok 

is rá vártak, úgyhogy csak 19-én tudott hazamenni. Fogalma sem volt arról, 

hogy a leányát egyáltalán életben találja-e még! Lehet látni az akkori leveleib�l, 

hogy milyen szorongva utazott Szalontára � is, és fi a, Arany László is. Amikor 

megérkeztek a házhoz, a cseléd kiszaladt a kapuhoz és azt mondta nekik: Jaj, 

a Kisasszony nagyon rosszul van! A szolgáló nem gy�zött csodálkozni, hogy a 

családtagok ennek rettenetesen megörültek, hiszen �k azt tudták meg ebb�l, 

hogy Juliska még életben van!

– Nem sokáig, sajnos. Már nem volt segítség, szinte csak búcsúzni lehe-

tett. A haldokló nagy lelkier�r�l tett tanúságot, amikor még � próbálta vigasz-

talni szüleit és férjét azzal, hogy: A lélek él, találkozunk. E búcsúszavak azután 

bekerültek egy Arany-versbe is. Mindez szörny� trauma lehetett Aranynak, 

aki nem tudott idejében elindulni a szeretett beteghez. Minden gondolata oda 

szállt ugyan, de a kötelesség máshol tartotta. Nyomorúságos és szorongató 

pszichológiai helyzetbe került a kétségbeesett apa.

– Pontosan err�l a rettenetes válsághelyzetr�l szól a Leányomhoz cím� 

vers, amelyet Arany 13-án kezdett írni, tehát rögtön aznap, amikor megtudta 

a rossz hírt. De akkor még a vers ma ismert szövegének az utolsó három sora 

hiányzott. Azt a részt, a záradékot 19-én írta hozzá, amikor már úton volt haza 

Szalontára. Hát Katalin, én örülnék, ha maga most felolvasná ezt a verset, mi-

el�tt tovább beszélgetünk.

– Megkísérlem.

Arany János

Leányomhoz

Kórágyon ott, nagybetegen,

Halálhoz is már tán közel,

Virágom, édes gyermekem,

Mily messze föld különöz el!

Röpülnék, mint az érc-fonál

Villáma, mely hírt hoz, viszen:

De akaratom láncon áll,

Er�s békón lábam, kezem.
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Mit ér szünetlen, mint a rab,

Futkosni pányvám sz�k körét!

Ha egy lépés sem hamarabb,

Egy lépés sem közelb feléd!

Mit ér e zúgó, rossz fejet

Széttörnöm a kalit vasán:

Ha gyötr�, távol fekhelyed

Nem enyhül e medd� tusán!

Szenvedsz: mióta? mennyi kínt?…

Régen! sokat! Óh Istenem!…

Röp�lök: látlak-é megint?

Vagy a pohár csordulva vár,

S fenékig kell ürítenem!…

– Arany kedvel�i mindannyian ismerik ezt a híres verset, amit Juliska 

állapotának rosszabbra fordulásakor, talán már haldoklásakor írt a költ�. Az 

apai fájdalom és a bekövetkezend� veszteség el�érzete szinte elviselhetetlen 

súllyal nehezedik a költ�re.

– A  versnek éppen ez a dönt�, utolsó szakasza több változatban is ránk 

maradt. A 19-én született változat, amelyben már megvolt ez a három zárósor, 

egyszer�bben fogalmaz. Tehát csak annyi áll ott: „Röpülök, látlak-é megint 

vagy e pohárt fenékig kell ürítenem.” És akkor még azt mondja, hogy „e po-

hárt”, ami aztán arra változik, hogy „a pohár csordulva vár”. Nagyon érdekes 

ez az „a” határozott nével�, mert olyasmire utal, amit a hallgató vagy az olvasó 

már ismerhet, holott a versben eddig err�l a pohárról nem volt szó! Az „a po-

hár” a bibliai, az újszövetségi pohárra utal, Jézus poharára, aki egy nagyon ha-

sonló válsághelyzetben, az elfogatása el�tti éjszakán mondott hasonló fohászt, 

hogy ha lehetséges, akkor…

– …múljék el t�lem ez a keser� pohár. A Getsemáni-kertben mondta ezt 

Krisztus, amikor a tanítványok nem tudtak vele virrasztani, és � egyedül 

gyötr�dött.

– A szituációban az is nagyon közös, hogy a válságot mindkét szöveg úgy 

fogja föl, hogy lesz egy ítélet, talán már meg is van, de én még nem tudom, 

hogy mi, és föl kell készülni mindkét eshet�ségre, illetve hát kérni még lehet a 

jobbat a kett� közül. Aranynál ez az „Óh Istenem!…” és a „Vagy a pohár csor-

dulva vár, S fenékig kell ürítenem!…” – mint bibliai utalás nagyon jellegzetes, 

és többször fölbukkan költészetében és leveleiben is, mint ahogy más bibliai 

utalások is teljesen átszövik a költészetét.

– Tompa Mihálynak ír egy fájdalmas levelet a gyászhírrel. Tompa koráb-

ban ugyancsak elveszítette két kisgyermekét és akkortájt Arany igyekezett 

támogatni �t, a hivatás és az istenhit megtartó erejével próbálta vigasztalni 

barátját. Nyilván hasonlóan rettenetes érzések közepette viselték azt a sors-

csapást, hogy a szül�nek kellett eltemetnie gyermekét…

– Ha már említette Tompa nagyon hasonló helyzetét, ez az utalás azért is 

illik ide, mert Arany ír egy kritikát Tompa költeményeir�l, köztük említi Az Is-



HANGÍRÁS

117117

ten akaratja cím� költeményt, amit Tompa a gyermeke halála után írt. Arany 

azt mondja, hogy hát a végén egy versnek elvárnánk, hogy a költ� kibéküljön 

magával és helyzetével és Teremt�jével, itt pedig az történik, hogy Tompa min-

denféle teológiai és más bölcsességet megpróbál mozgósítani, hogy kibékítse 

magát a sorsával, de az utolsó versszakban azt látjuk, hogy összeomlik, leborul 

és homlokát a sír h�s gyepén nyugtatja, tehát aki itt beszél, az csak akar, de 

nem tud kiengesztel�dni! De ett�l szép ez a vers, mondja Arany. Tehát ezt is 

nagyon lehet szeretni benne mint kritikusban, hogy nem próbálta a normákat 

t�zzel-vassal számonkérni, hanem átgondolta azt az emberi helyzetet, amely-

b�l egy m�alkotás megszólal.

– A  Juliska halálát követ� életszakaszban azután csak apró töredékek, 

epigrammák, kis szösszenetek keletkeztek, olykor „versikéknek” nevezi �ket 

Arany. A  Kisebb költeményeket tartalmazó kötet lapozgatásakor minden-

képpen az a benyomása támad az olvasónak, hogy akkortájt nem született 

hosszabb, jól megkomponált verse. Csak jóval kés�bb jön a Lepke, majd az 

Epilógus, és azután következnek sorban az �szikék remekm�vei. Közben 

mennyi id� telt el?

– Közben másfél évtized is akár, egy – egész biztosan. Írt egy-két kisebb 

ilyen-olyan verset, de valóban számottev�, jelent�s verset nem. A beszélgeté-

sünk elején említette, hogy Juliska halála után nem sokkal Arany megpróbált 

verset írni az emlékezetére. Négy sort el is készített, Jeremiásra hivatkozik 

benne, azt mondja: én, aki a haza fájdalmáról írtam, mint Jeremiás tette – de 

abban a pillanatban, amikor a személyes fájdalomhoz érkezik, megszakad a 

vers és odaírja, hogy „Nagyon fáj! nem megy!” Még a most elemzett Leányom-

hoz cím� versnél is el lehet azon gondolkodni, hogy milyen rettenetesen nehéz 

lehetett megírni! Ezt valahogy még meg tudta alkotni, de aztán valóban volt 

egy korszak, amikor nem tudott verset írni, ezalatt viszont sok minden mást 

csinált. Fordított, írt más dolgokat és hát beletemetkezett az akadémiai titkári 

feladataiba, amik jól is jöttek, hogy életben tartsák.

– Azokból a versekb�l pedig, amelyeknek a címét az imént futólag em-

lítettem, az t�nik ki egyre hangsúlyosabban, hogy nagyon er�s vigasztalást 

jelentett számára a költészet! Ebb�l tudott er�t meríteni. Ez a gondolat már 

a Tamburás öregúrban is megnyilvánul, a Mindvégigben pedig még szebben, 

még teljesebben fejez�dik ki. „Van hallgatód? nincsen? Te mondd, ahogy Isten 

Adta mondanod, Bár puszta kopáron – Mint tücsöké nyáron – Vész is ki dalod.”

– És eközben már egyre rosszabbul látott. Jelentkeztek az öregkor fájó 

tünetei, pedig mai mértékkel mérve egyáltalán nem volt olyan id�s! Ahogyan 

a Sejtelemben írja: „Életem hatvanhatodik évébe’ Köt engemet a jó Isten 

kévébe, Betakarít régi rakott cs�rébe, Vet helyemre más gabonát cserébe.” 

Hatvanöt éves múlt, tehát valóban a hatvanhatodikban volt, amikor elhunyt, ez 

mai viszonylatban nem olyan sok, de � akkor már megtört és tényleg aggas-

tyán-állapotban volt, ráadásul súlyos látásromlása nagyon besz�kítette minden 

tevékenységét…

–…és ezzel az egész mozgástere, élettere is besz�kült…

– Van egy nagyon szép verse, az Ex tenebris, amelyben megint a pohár-

metafora bukkan fel, mert az a vége, hogy „Vagy, ha ez nem, a  vakságnak 

Kiürítem poharát”. Tehát azzal kellett szembenéznie, lehetséges, hogy teljesen 
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elveszíti a látását. A hályogot akkoriban még nem nagyon tudták gyógyítani, 

bár �t Hirschler Ignác, a kor egyik jeles szemésze kezelte…

– …nem nagy sikerrel, sajnos.

– � sem sokat tudott javítani az egyre romló helyzeten.

– Ennek ellenére érdekes, hogy Arany az öregségnek ezeket a ny�gös 

dolgait, a korlátozottságot, ügyetlenséget is sokszor tudta öniróniával és hu-

morral szemlélni. A „versikékben” vannak utalások erre a felülemelkedésre.

– Valóban, � erre is képes volt. Minthogy a beszélgetésünk f� tárgya Juliska 

halála és ennek következményei, érdemes hozzátenni a történethez, hogy Ju-

liskának volt egy kislánya, Piroska. Csecsem� volt, amikor édesanyja elhunyt. 

Amikor Juliska férje, Széll Kálmán évek múlva újraházasodott, Arany János 

és felesége magukhoz vették Piroskát. Ez a kislány is, hát azt mondhatnám, 

a szeme fénye volt, nagyon sok örömet szerzett Aranynak! Fönnmaradt leve-

lezéséb�l látható, hogyan próbálta �t tanítgatni és nevelgetni. Kiczenkó Judit, 

egy kiváló Arany-kutató nemrég tartott egy el�adást éppen err�l. Egy idézet 

volt a címe Arany egyik idevágó leveléb�l: „Fiatal személy ne utazzék, mint egy 

koffer”. Ez például Aranynak az egyik fontos intelme volt Piroskához, hogy egy 

ilyen fi atal kislány semmiképpen ne utazzék vonaton – kísér� nélkül!

– Vigyázott a nagyapa a szeretett unokára… Az Arany-év nagyszalontai 

indító konferenciája után már itt Budapesten is tartottak egy tudományos 

ülésszakot az Akadémián – nagyon szép költ�i címmel: „és palota épül a 

puszta beszédb�l”. Dávidházi Péternek itt is volt el�adása Egy Arany-vers 

észrevétlen bibliai utalása mint hermeneutikai kérdés címmel. Az elemzés 

az Álom – való cím� verset tárgyalja, de felvételünk id�pontjában még írja 

az el�adást a szerz�, ezért err�l nem szívesen beszélne. Tiszteletben tartom 

a kérését, majd elolvassuk a szöveget, ha kötetben is megjelennek a konfe-

rencia el�adásai.

– Ellenben, ha már az ülésszak címét említette: „és palota épül a puszta 

beszédb�l”, hadd f�zzem hozzá, hogy a gyönyör� idézet Weöres Sándor egy 

költeményéb�l való, és az én kedves kollégámnak, Korompay Jánosnak a fe-

lesége: Sebestyén Nóra találta számunkra. Ez is azt mutatja, hogy a magyarta-

nárok, amikor Arany Jánosról van szó, hihetetlenül találékonyak tudnak lenni, 

és azt is jelzi, hogy milyen nagy és mély ismerete van Arany életm�vének és a 

róla szóló költeményeknek is ebben az országban.

– Egy antológiát is jelentetnek meg az Arany-évben, amely Aranyhoz és 

Aranyról szóló verseket közöl. Pályázatot hirdettek a kortárs költ�k számá-

ra, hogy mai szemszögb�l is kiegészüljön az hommage-versek sora, hiszen 

köztudott, hogy egész líránkon végigvonul az alakja, az ihletése és ennek a 

hagyománynak nem szabad megszakadnia.

– És – más kiadványok mellett – két komoly tanulmánykötet is készül. Az 

egyiket Cieger András szerkeszti a Történettudományi Intézetb�l, ennek is egy 

idézet a címe: „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”, alcíme pedig: Arany 

János és a m�vel�déstörténet. A  másikat Korompay János szerkeszti, az a 

kötet is idézetet választott f�címéül, ezúttal Arany Jánostól: „Óhajtom a klasz-

szikus írók tanulmányát”, alcíme szerint Arany János és az európai irodalom 

kapcsolatát vizsgálja. Szóval nagy örömünkre a magyarországi Arany-kutatók 

összefogtak és kivágják a rezet!
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– Ez így is van rendjén, azt hiszem. Dávidházi Péter m�helyében születik 

még valami az Arany-évben? Készül-e valamiféle összefoglalásra, tervei közt 

szerepel esetleg monográfi a írása?

– Én most egy olyan könyvnek a befejezésén dolgozom, amelyben elég sok 

szó lesz Aranyról, de nem az egész…

– …szól róla.

– Az új könyvem tárgya tulajdonképpen a bibliai minták nemzetiesítése a 

magyar költészetben. Természetesen – mint ezt már kicsit a Leányomhoz cím� 

verselemzésem is el�legezte, mutatta – több fejezet szól majd Aranyról, de hát 

azért ebben a könyvben Kölcsey, Vörösmarty, Pet�fi  és mások is szerepelnek.

– Az bizonyos, hogy jó társaságban lesz Arany János ebben a kötetben. 

Várjuk a megjelenést.

Dávidházi Péter irodalomtörténésszel Arany János életm�vével való kap-

csolatáról és a Juliska-gyász verseir�l beszélgettünk. Köszönöm szépen az 

interjút, és jó munkát kívánok az Arany-évben és persze utána is – sokunk 

örömére!

Arany János nagyszalontai tűzvészről írott levele 
Petőfi Sándornak 1847. április 21-én


